ARTYKU PROMOCYJNY STOWARZYSZENIE PRZEMYSU WAPIENNICZEGO

Elewacja zbklinkieru.

Dlaczego naleĝy stosowaÊ zaprawy cementowo-wapienne?
W wiÚkszoĂci przypadków, sole pojawiajÈce siÚ na murze naleĝy rozpatrywaÊ w kategoriach estetycznych. Jednak dla
wielu inwestorów wykwity solne sÈ na tyle powaĝnym problemem, ĝe warto poĂwiÚciÊ im kilka sïów.
SKkD SI} BIORk SOLE?
Wbwyniku licznych badañ ibtestów stwierdzono, ĝe naloty pojawiajÈce siÚ na murach,
moĝna podzieliÊ na dwie kategorie: wykwity solne (wystÚpujÈ najczÚĂciej; sÈ to gïównie
chlorki, siarczki, siarczany) oraz wykwity
wapienne. Dotychczas zidentyfikowano
12 zwiÈzków chemicznych, które mogÈ
wbpostaci wykwitów pojawiÊ siÚ na konstrukcjach murowych. Aby wystÈpiïy wykwity solne muszÈ zaistnieÊ specjalne ku
temu warunki: musi istnieÊ ěródïo soli rozpuszczalnej wbwodzie (ěródïem moĝe byÊ:
zaprawa, cegïa, wynik reakcji cegïa-zaprawa, otoczenie muru lub elewacji: atmosfera,
grunt, stosowane Ărodki do czyszczenia elewacji, etc.) oraz woda, wbktórej te sole ulegajÈ rozpuszczeniu. Nawet jeĂli istnieje ěródïo soli rozpuszczalnej wbwodzie, ale nie ma
ono kontaktu zbwodÈ, to na elewacji nie pojawiÈ siÚ ĝadne zanieczyszczenia. Dlatego, aby
uniknÈÊ wykwitów naleĝy dokonaÊ nie tylko
wïaĂciwej selekcji materiaïów (odpowiednia
cegïa, zaprawa, materiaï na izolacjÚ poziomÈ,
piasek wolny od soli ibzanieczyszczeñ), ale
równieĝ chroniÊ mury przed zgubnym dziaïaniem wody wbtrakcie budowy, abpóěniej
wbtrakcie eksploatacji.

JAKIE STOSOWAm ZAPRAWY,
ABY OGRANICZYm ILO¥m
WYKWITÓW?

e

OczywiĂcie cementowo-wapienne! To
stwierdzenie przeczy istniejÈcej wĂród wykonawców opinii, ĝe do wznoszenia elewacji zbcegïy klinkierowej naleĝy uĝywaÊ tylko
te zaprawy, które nie zawierajÈ wapna hydratyzowanego. Okazuje siÚ jednak, ĝe wykwity
wapienne na murach nie sÈ zwiÈzane zbobecnoĂciÈ wbzaprawie wapna hydratyzowanego,
lecz sÈ pochodnÈ procesu hydratacji cementu portlandzkiego zawartego wbzaprawie lub
betonie. StÈd wykwity wapienne pojawiajÈ siÚ równieĝ na kostce brukowej, elementach betonowych, klejach ibfugach cementowych (Fot. 1), mimo, ĝe wbtych produktach
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Ã Fot. 1. Murek zbudowany na cementowej
zaprawie (bez wapna) do klinkieru.

wapno hydratyzowane nie jest stosowane.
Stwierdzono równoczeĂnie, ĝe wapno dodawane do zaprawy wbznacznym stopniu ogranicza moĝliwoĂÊ pojawienia siÚ wykwitów
solnych na murach. Zaprawa murarska powinna nie tylko ïÈczyÊ cegïy wbstabilnÈ konstrukcjÚ murowÈ, lecz równieĝ stanowiÊ barierÚ dla wnikania wody do wnÚtrza muru.
Abkiedy woda juĝ siÚ tam pojawi (np. po intensywnych, kilkudniowych deszczach), powinna umoĝliwiÊ jej ïatwe wyprowadzenie
poza obrÚb muru. StÈd za jedne zbnajwaĝniejszych wïaĂciwoĂci zaprawy wbstanie
zwiÈzanym naleĝy uznaÊ jej przyczepnoĂÊ
do podïoĝa oraz przepuszczalnoĂÊ. Wbtrakcie eksploatacji budynków mury poddawane
sÈ licznym niekorzystnym oddziaïywaniom.
Zmiany temperatury, wilgotnoĂci otoczenia,
abco za tym idzie zmiany liniowe murów, ruchy gruntu, itd., powodujÈ pojawianie siÚ
wbmurze naprÚĝeñ. Nawet wbekstremalnych
warunkach eksploatacji zaprawa nie moĝe
pÚkaÊ lub traciÊ kontaktu zbcegïÈ. Jest to warunek konieczny, aby zapewniÊ szczelnoĂÊ
muru, abtym samym uchroniÊ siÚ od wystÚpowania wykwitów solnych.
Wbksztaïtowaniu przyczepnoĂci zaprawy
do podïoĝa wapno hydratyzowane nie ma sobie równych. Wbukïadzie cement:wapno:piasek, wapno ma najmniejsze czÈstki (do czterech razy mniejsze niĝ cement) – Rysunek 1.
Dodawanie wapna do zaprawy cementowej zmienia jej strukturÚ. WbmiarÚ jak

zwiÚksza siÚ iloĂÊ wapna wbzaprawie, roĂnie jej elastycznoĂÊ, porowatoĂÊ oraz przepuszczalnoĂÊ. JeĂli zaprawa jest bardziej
przepuszczalna dla wody niĝ cegïa, to ruch
wilgoci (równieĝ soli, jeĂli sÈ obecne) poza
obrÚb muru odbywa siÚ poprzez zaprawÚ.
Wbwyniku dziaïania tego mechanizmu, zaprawa staje siÚ obszarem magazynowania
zanieczyszczeñ. JeĂli stosuje siÚ natomiast
zaprawy szczelne ibzwarte (cementowe zbdomieszkami, cementowe hydrofobizowane) to
ruch wilgoci ibsoli odbywa siÚ poprzez cegïy.
Wbtakim przypadku wysolenia pojawiajÈ siÚ
przede wszystkim na licach cegieï. Wapno
zapewnia równieĝ wystÚpowanie wbzaprawach zjawiska samoleczenia siÚ mikropÚkniÚÊ. Zjawisko to powoduje uszczelnianie
poïÈczenia murarskiego nawet wbekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
Zatem wniosek moĝe byÊ jeden: stosowanie wapna wbzaprawach do klinkieru wpïywa korzystnie nie tylko na estetykÚ muru,
ale takĝe lepsze wïaĂciwoĂci mechaniczne
ibwbkonsekwencji trwaïoĂÊ budowli. }
Sïawomir GÈsiorowski

Ã Rys. 1 Miejsce poïÈczenia cegïy z zaprawÈ.
Wapno ma najmniejsze czÈstki uszczelniajÈce
poïÈczenie.
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